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BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 03/3/2020  

và các hoạt động phòng chống dịch thời gian tiếp theo 

  

1. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến hết sức 

phức tạp, nguy cơ xâm nhập và gây dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn: 

Đến 15h00 hôm nay: 

- Thế giới ghi nhận 90.929 người (trường hợp) mắc, 3.118 người tử vong 

do Covid-19, trong đó: 

- Trung Quốc: 80.151 người mắc, 2.944 người tử vong; 

- Ngoài Trung Quốc: 10.778 người mắc tại 76 Quốc gia, vùng lãnh thổ; 

174 người tử vong, các nước có số mắc và tử vong cao: Hàn Quốc: mắc 4.812 

người, tử vong 28; Ý: mắc 2.036 người, tử vong 52; Tàu Diamond Princess: mắc 

705 người, tử vong 06; Iran: mắc 1.501 người, tử vong 66; Nhật Bản: mắc 274 

người, tử vong 06; Singapore mắc 108 người; Hong Kong mắc 100 người, tử 

vong 02; Pháp: mắc 191 người, tử vong 03; Đức: mắc 165; Mỹ: mắc 99, tử vong 

06; Thái Lan mắc 43, tử vong 01; Đài Loan: mắc 41 người, tử vong 01; 

Australia: mắc 31, tử vong 01; San Marino: mắc 08, tử vong 01; Phillippines 

mắc 03 người, tử vong 01... 

- Tại Việt Nam: 

+ Trong ngày không có người mắc Covid-19 mới.  

+ 16 người mắc Covid-19 cũ đã điều trị khỏi. 

+ 13.949 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo 

dõi. 

- Tại Hòa Bình: 

+ Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nào.  

+ Không phát hiện trường hợp nghi ngờ Covid-19 mới. 17 trường hợp 

nghi ngờ đã xét nghiệm loại trừ Covid-19, các trường hợp trên đã khỏi bệnh, 

xuất viện.  

+ 03 trường hợp đi về từ vùng có dịch cách ly tập trung (tại huyện Lạc 

Thủy); 19 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đang được theo dõi.  

2. Hoạt động trong thời gian tiếp theo 

- Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện nghiêm túc 

các chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ban chỉ đạo tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế 

hoạch Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do Covid-19; bám sát tình hình thực 

hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. 



 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế của địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh, chú ý những trường hợp 

viêm phổi nặng và người đi về trong vòng 14 ngày từ quốc gia, vùng lãnh thổ có 

dịch nhằm phát hiện sớm, cách ly điều trị kịp thời các ca bệnh nếu có. 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: 

+ Các trường học: thực hiện theo Công văn số 260/UBND-KGVX ngày 

28/02/2020 của UBND tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở 

lại sau thời gian tạm nghỉ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19; Hướng dẫn liên ngành số 412/HDLN/YT-GDDT-LĐTBXH ngày 

17/02/2020 của liên Sở: Y tế - Giáo dục và Đào tạo - Lao động, Thương binh và 

Xã hội. 

+ Các cơ sở y tế: Thực hiện tốt công tác phòng chống phòng chống nhiễm 

khuẩn, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn; sẵn sàng khu vực cách ly theo 

hướng dẫn; Sẵn sàng triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo 

quy định. 

+ Các xã, phường, thị trấn: Vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh 

gia đình, rửa tay bằng xà phòng, lau rửa, vệ sinh nhà cửa, hạn chế tham gia các 

lễ hội, tụ tập đông người, đeo khẩu trang, thực hiện ăn chín, uống chín... 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên 

quan tổ chức tốt khu cách ly người Việt Nam đi về từ các Quốc gia vùng lãnh 

thổ có dịc Covid-19. 

- Tổ chức cách ly tại nhà với các đối tượng đi về từ vùng có dịch trong 

nước; cách ly tập trung (ngoài cơ sở y tế) người đi về từ Quốc gia, vùng lãnh thổ 

có dịch. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các đơn 

vị trực thuộc; Báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Bộ Y tế; 

- Tỉnh ủy; UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Bộ Chỉ huy QS tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- BVĐK tỉnh; BV YHCT; 

- TTYT huyện, TP; 

- Lưu: VT, NVY.(H. 34b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Khánh 
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